JELENTKEZÉSI LAP
Képzés neve: Tzvédelmi szakvizsga felkészít tanfolyam és vizsga
tanfolyamra, vizsgára

Képzés helye:

Az alábbi foglakozási ágra:
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
2. Az országos tűzvédelmi szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban
300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó
mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását vég zők
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, javítását, karbantartását végzők részére
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők
Név:

Születési hely:

Szül. idő:

Szül.név:

Anyja neve:

E-mail:

TAJ szám:

Adószám:

Lakáscíme:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
8 általános
10. évfolyam
gimnáziumi érettségi

12. évfolyam
technikusi

Telefonszám:

szakmunkás
felsőfokú

szakközépiskolai érettségi
egyéb:

Az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat rendelem meg:
Hogyan talált rá képzésünkre?
A képzés/vizsga költségét vállalja:
Fizetés módja:
készpénz

google
facebook
ismerős ajánlotta
egyéb:
a képzésben résztvevő
illetve munkáltatója
átutalás (MKB Bank Zrt.: 10300002-10644355-49020018)

Hallgatói fizetés esetén számlázási cím:
Munkáltatói fizetés esetén:
NYILATKOZAT
Vállaljuk, hogy a jelentkezési lap szerinti dolgozónk tanfolyam díját a részünkre kiállított számla alapján átutaljuk.
A számlázáshoz szükséges adatok:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Kapcsolattartó neve:
Adószám:

Telefonszáma:
Bankszámlaszám:

Postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől):

- Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a tanfolyam megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von
maga után, melynek általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. tv. 82 §-a szabályozza.
- Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul.
- Aláírásommal elfogadom személyes adataim képzéssel/vizsgával kapcsolatos kezelését és tárolását.

Kelt.:

PH.
…...................................................

jelentkező aláírása

…...................................................

munkáltató aláírása
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